
 

 

 

 

       New ( د یجد  )             Renewal ( د یتمد  )  

Applicant Name: (Last Name, First, Middle initial) ( تخلص و اسم  Date of Birth        دیکاند مکمل اسم  ( 
 تولد خیتار

 Place of Birth 
 محل تولد

Gender   جنس 
    زن          مرد     
�  Male   �  Female 

Marital Status  ی مدن  حالت  
 متأھل               مجرد

�  Single      �  Married 

Email Address: لی می ا ل ی موبا لفونی ت  شماره Telephone  آدرس   

Mailing Address: یپست  مکمل  آدرس  

Part – 1 (Education & Volunteer Activities) و فعالیت ھاى رضاکارانھ  التیتحص ـ اول بخش  

Name & Address of High school  ی عال سھی ل آدرس  و نام  

 

 

 

 

GPA  نمرات  وسط  یصدی ف  :  ______________________  
Year of Graduation  فراغت  سال  : ________________  

Name & Address of Post High school (if any) 
   سھی ل   مافوق یمی تعل موسسھ آدرس و نام

 

 

 

GPA  نمرات  وسط  یصدی ف  :  ______________________  
Year of Graduation  فراغت  سال  : ________________ 

Name and address of University you would like to Attend: 
دی ھست  آن شدن شامل خواھان کھ پوھنتون آدرس و نام  

 

Profession (Area of concentration) تخصص و  رشتھ      
 

Duration of the program: پروگرام مدت  : _________ Years 
Degree:           � Associate    � Bachelor     � Masters 

دو سالھ        یلیتحص ۀدرج سانسیل          یماستر              

Briefly list all your volunteer activities & your role outside school – If not enough space, write it in separate 
page and include it in the attachments.  

  یاضاف معلومات ، ضرورت  درصورت(  است؟  بوده چھ  شما خاص تی مسئول و نموده انی ب  خالصھ  بطور را خود  ی اکادم ۀساح   از خارج یھا تی فعال
  ) دی نمائ  مھی ضم یدرخواست  فورمھ با  آنرا و  نموده جداگانھ  ورق درج را

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Picture / عکس 

 

AAMO SCHOLARSHIP APPLICATION FORM 
آمو انجمن  یلیتحص یھا بورس یدرخواست فورمھ  

 

 

mnass
Stamp



Part – 2 (Education/Career Objectives) نده یآ  شغل و یعال التیتحص از ھدف ـ دوم بخش  

Provide the answers for the following questions in a short essay and attach to your application form      
  دی دار ارسال تان درخواست  فورمھ مھی ضم آنرا و نموده انی ب   را لی ذ سؤاالت جواب  مختصر و  فشرده مقالھ کی  در

(1) In your life, what do you want to accomplish? What is your future education plan and goals?   
ست؟ ی شما چ ندهی آ ی برنامھ و اھداف آموزش د؟ی شو لی نا ییبھ چھ دستآوردھا دی خواھ یتان م یدر زندگ   

2) Explain briefly why you need AAMO scholarship to pursue your education? 
 د؟ ی دار خود  یعال التی تحص لی تکم و دنی رس یبرا آمو یمی تعل بورس بھ ضرورت شما چرا کھ دیی نما شرح مختصر بصورت

(3) How will winning this scholarship help you attain your goals?      کند؟ی م کمک  چقدر  تان ھدف بھ دنی رس بھ را  شما  بورس نی ا    

(4) Describe your experience with community service and volunteering and how that has affected you in an essay 
   دی کن  انی ب  مختصر شکل بھ تان یزندگ و رشد در را ھا تی فعال آن اثر و داده حی توض را  خود کارانھ  رضا  و یاجتماع یھا کار  تجربھ

Part – 3 (Accommodation during Education) لیتحص ھنگام در سکونت محل ـ سوم بخش   
Please check or select one. دی توان ی م کرده انتخاب  را مورد کی  فقط  
�  Family residence            � University residence           � Off-campus rental housing           �  Other ______________ 

یخانوادگ منزل در پوھنتون ھی لی ل در                       یکرائ  منزل در                               گر ی د                                    

Part – 4 (Financial Information)  ی اقتصاد و یمال معلومات ـ چھارم بخش  

Family Annual Income: ____________, Expenses ______________ (Afghani)       No. of Households: ___________  
خانواده ساالنھ دی عا خانواده  یاعضا تعداد                                         مصارف  ساالنھ                                          

Part – 5 (References) معرفت ای ـ ریفرنس پنجم بخش  
Provide at least 2 references other than family members that we can contact them 

 ً می شو تماس  در شانی ا با می بتوان  تا دی نمائ  یمعرف  نباشد تان ل ی فام یاعضا شامل   و بشناسد  ک ی نزد از را  شما  کھ را  شخص دو  اقل  حد  لطفا  

Name  اسم  Telephone (Mobile) Number 
لی موبا لفونی شماره ت    E-Mail Address  مل ی ا آدرس  

   

   

   

Part – 6 (Attachments) ھا  مھیضم  بخش ششم ـ  
Applicants of AAMO Scholarship shall present all the attachments mentioned below during their visit to the University  

 در زمان مالقات شان در دفتر پوھنتون با خود داشتھ باشند.  یراه با فورمھ  درخواسترا ھم لیاسناد  ذ آمو یبورس ھا انیمتقاض

Place  to the documents you have with you 
�  Official Transcript & diploma from each school 

attended (certified by Department of Education) 
�  A copy of picture ID & a latest color picture  
�  An essay answering the questions raised in Section 2  
�  Promising two letters of recommendations that shall 

be emailed directly to the university within the 2 
weeks after the application is submitted 

�  Any other certificate or additional information that 
distinguish you from other applicants during the 
selection process of the scholarship. 

 بگذارید   د ی کھ با خود داردر مقابل اسناد     لطفاً عالمھ صحیح 
  کارد ی ر و ) پلومی د( ی رسم نامھ  شھادت  ـ یلی اسناد و مدارک تحص  � 

    یعال و  یثانو  ساتی تدر  است ی ر از  ق ی تصد با نمرات
 تذکره و عکس رنگھ  یکاپ    �

  شده ذکر  دوم بخش در  کھ سؤاالت جواب  در  مختصر و  فشرده مقالھ �   
 است 

و    تی تصدیق شخص  ی ـ دو مکتوب کھ حاو تعھد ارسال سفارش نامھ    �
ً ی پوھنتون مستق ۀبھ ادار دی شما را نما ی درس  اقتی ل دی تمج توسط    ما

 در ظرف دو ھفتھ فرستاده شود لی می ا

شما را از  کھ   ازاتی امت  ری سا  ای افتخارات،  ز، ی جوا اسناد ھمچو  یکاپ  �  
 کندی م زی متما یلی درزمان انتخاب بورس تحص انی متقاض ری سا



Certification - نامھ  تعھد  

I certify that the information provided on this 
application is complete and correct to the best of my 
knowledge. I further certify that if I am chosen as a 
scholarship recipient, I will abide by all rules and 
regulations of AAMO and Educational Institutions I am 
studying. I allow the university to release my grades 
and attendance record at the end of each semester to 
AAMO. I also promise that after graduation, I will pay 
back AAMO 5% of my annual income for at least 2 
years, so AAMO can continue this program for future 
qualified students.   

 قی)  تصد                    ) ولد (                           من (              
 قیو دق  ح یکامالً صح  یدرخواست  نیا  مندرجکھ تمام معلومات    مینمایم

کھ   نمایم  یمن است و ھمچنان تعھد م  خودو بھ اساس معلومات و فھم  
و مقررات   نیآمو و قوان  انجمن بورس تحصیلى  حھیال  طیبھ اساس شرا
من  بھ    مینما  ردعملیگ یصورت م  یعال   التیتحصکھ    یمؤسسھ علم

من را   یحاضر  کاردیدھم کھ نمرات  و ر  یاداره پوھنتون اجازه م
 دھم ی وعده م  نیھر سمستر بھ دفتر انجمن آمو بفرستد. و ھمچن   انیدر پا

 ان یساالنھ خود را در جر  دیکھ بعد از فراغت حد اقل پنج درصد عا
ا تا  اعانھ  بپردازم   آمو بھ شکل  انجمن   نیدو سال اول کارخود بھ 

 شود  ندهیمحصالن مستحق آ یبرنامھ برا نیبھ دوام ا قادرانجمن 
 

Name: __________________________ Signature: __________________________Date: ____________  
خیتار                                                           امضاء                                                             اسم  

 

University Office Use Only - ناداره پوھنتو استفاده خاص یبرا   
Date of Application Received 
فورمھ  افت ی در خی تار   

Date of Recommendation letters Received 
   سفارش نامھ  افت ی در خی تار 

Name of University پوھنتون  اسم  
 

Profession  رشتھ و تخصص    

Date of applicant’s interview with University officials 
پوھنتون نی مالقات با مسؤل خی تار   

University recommendation of the candidate:   
دی در نظرگرفتن کاند یسفارش پوھنتون برا  

                             � Yes �ب               � No   نه              

AAMO Office Use Only: آمو انجمنخاص  استفاده یبرا  

  Awarded  قبول                    Denied   رد 

Date of Application Received 
فورمھ  افت ی در خی تار   

Date of Application Approved فورمھ  یقبول خیتار  

Annual Scholarship Amount:    

ییکایامر دالر بھ بورس انھیسال مبلغ : $ _______________ 
Date Money transferred to the University 

 _____________________ :تاریخ ارسال پول بھ پوھنتون

AAMO Treasurer name & Signature 
ی اسم  و امضاء مسئول مال   

 
 

AAMO Chair name Signature    آمو  س ی رئ  اسم  و امضاء  

 


	من (                              ) ولد (                            )  تصدیق مینمایم که تمام معلومات مندرج این درخواستی کاملاً صحیح و دقیق و به اساس معلومات و فهم خود من است و همچنان تعهد می نمایم که به اساس شرایط لایحه بورس تحصيلى انجمن آمو و قوانین و مقررات مؤسسه علمی که تحصیلات عالی صورت میگیردعمل نمایم من  به اداره پوهنتون اجازه می دهم که نمرات  و ریکارد حاضری من را در پایان هر سمستر به دفتر انجمن آمو بفرستد. و همچنین وعده میدهم که بعد از فراغت حد اقل پنج درصد عاید سالانه خود را در جریان دو سال اول کارخود به انجمن آمو به شکل اعانه  بپردازم  تا این انجمن قادر به دوام این برنامه برای محصلان مستحق آینده شود
	اسم                                                             امضاء                                                           تاریخ

